AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores del dia 11 de juny de 2020. Des del servei
de videoconferència LOCALRETMEET, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria
la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència
dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia
Carnicé Farré i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència la Regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

23/06/2020 SECRETARI

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

PRP 2020/465 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES 2020/127 PRESENTADA
PER E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.

Examinada la sol·licitud de llicència instada per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU,
número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2020-5986 de data 3 de juny de
2020, per a l'execució de la següent obra: Nou subministrament elèctric de 97,5KW, amb
retirada d’armari i instal·lació de nova CS+CGP amb desplaçament. Les obres es realitzaran
al Carrer del polígon Tumsa, 30-32.
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APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

El pressupost de les obres a realitzar ascendeix a un total de 1.304,50 €

1a.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
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El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
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4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà
en capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.

5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

6a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

7a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.

8a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

9a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

10a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també, un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

1.304,50 €
26,09 €
13,05 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
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Primer.- Concedir a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. la llicència municipal
d’obres 2020/127, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les especificades singularment.
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3.

PRP 2020/468 LLICÈNCIES D’OBRES

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, amb l’abstenció del Sr.
Pere Garrofé Cirés en la llicència d’obres núm. 123/2020 sobre la qual acredita interès
particular i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:

23/06/2020 SECRETARI

Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
212,54 €.

Manel Civís Llovera

Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

123/2020
GARROFE SAU
AV. JAUME I 9 4 D
Arranjaments en habitatge
68,89
34,44
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

125/2020
CAMARASA REÑE JOSEP ENRIC
RONDA SANT PERE, 15 2 A
Rasa a carrer per a nova escomesa d’aigua.
11,71
12,00
0,00
2.000,00
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Fiança de gestió de residus:

0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

126/2020
DOMENJÓ ALEU JAUME
C/ MOLI, 36 3
Arranjament de coberta.
27,00
13,50
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

128/2020
PERELLÓ PERAIRE TERESA
C/ MOLI, 36
Arranjaments en edifici per ITE.
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00

4.

PRP
2020/469
ASSABENTAT
DE
LA
RESOLUCIÓ
D’AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN
ESTABLIMENT DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP. 055-360066).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en s’ha rebut la resolució d’autorització
administrativa núm.055-360066 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i
el funcionament d’un establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents
característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: av. Jaume I, s/n (davant Mercadona)
Període autoritzat: del 12 al 26 de juny de 2020

La Junta de Govern dóna per assabentada aquesta comunicació.

5.

PRP
2020/470
ASSABENTAT
DE
LA
RESOLUCIÓ
D’AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN
ESTABLIMENT DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS (EXP. 055-360065).

Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en s’ha rebut la resolució d’autorització
administrativa núm.055-360065 a nom del Sr. Felipe Hernández Arribas per a la instal·lació i
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Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient 2334-152-2020 a nom de Felipe
Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics.
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el funcionament d’un establiment de venda de productes pirotècnics amb les següents
característiques:
Tipus d’establiment: caseta sense magatzem (tipus M)
Ubicació: Pl. Esport, s/n (ctra. Miralcamp davant Camp de Futbol)
Període autoritzat: del 12 al 26 de juny de 2020
Igualment, es comunica que aquesta autorització està vinculada amb la sol·licitud de
llicència d’ocupació de via pública amb número d’expedient 2334-153-2020 a nom de Felipe
Hernández Arribas, per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics.
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6.

PRP 2020/446 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 825. EXPEDIENT 2349-8-2020.

MUNICIPAL

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. –Concedir a Maria Ateo Vallejos previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent,
subjectant-se a les condicions següents:





Número de placa de gual permanent: 825.
Ubicació: c/ Santa Anna, 6.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.-De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

7.

PRP 2020/457
AUTORITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ
L’ACTIVITAT DE LLEURE “TALLERS D’ESTIU 2020”.

DEL

PROJECTE

DE

L’activitat de Tallers d’Estiu, respon a l’objecte i finalitat de promoure l’educació en el lleure
destinada a infants i joves de diferents edats. En aquesta activitat s’hi dóna la concurrència
de les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei
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La Junta de Govern dóna per assabentada aquesta comunicació.
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Municipal i de Règim Local de Catalunya) reconeix al municipi en matèries com l’educació, la
cultura, la joventut i l’esport: per tant, l’objecte d’aquesta activitat ha de ser considerat
d’interès públic. Així mateix, valorant la seva repercussió envers la ciutat, s’ha posat de
manifest que aquesta activitat contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
Vist el contracte administratiu de prestació del servei de casal d’estiu formalitzat en la data
01 de juny de 2018 amb l’ASSOCIACIÓ ALBA, de durada de dos anys prorrogables fins a
tres, el qual té per objecte l’organització i desenvolupament del servei de casal d’estiu,
d’acord amb allò establert a les clàusules contingudes en el Plec de les administratives
particulars i el Plec de condicions tècniques.
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En virtut de tot el que s’ha exposat i de les atribucions que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC el següent:
Primer. Autoritzar l’execució del PROJECTE D’ACTIVITAT DE LLEURE “TALLERS
D’ESTIU 2020”, conforme les estipulacions establertes en el contracte formalitzat amb
Associació Alba i la proposta presentada per l’Àrea de Joventut, d’acord que estableix les
següents condicions:




Durada: El desplegament de l’activitat serà entre els dies 29 de juny i el 4 de
setembre de 2020, distribuït en els períodes que seguidament s’indica, i susceptibles
de contractació independent:
Període 1
Inici
Final
Setmanes hàbils:

29/06/2020
31/07/2020
5

Període 2
Inici
Final
Setmanes hàbils:

03/08/2020
04/09/2020
5

Horari:

Dilluns a divendres, de 08.30 a 13.30 hores

Segon. Autoritzar els preus que els usuaris hauran d’abonar per assistir als tallers amb les
següents condicions:

20/06/2020 ALCALDE

1.- Tarifa ordinària: Per setmana i inscripció: 38,00 €. Irreductible (no hi ha fraccions).
2.- Tarifa especial: Per setmana i inscripció: 35,00 €. Irreductible (no hi ha faccions). Per
pre inscripció i inscripció en línia durant el període del 4 de maig al 19 de juny de 2020.
3.- Bonificacions:




Es bonificarà amb 5 € a partir de la segona inscripció (germà/germana) la mateixa
setmana.
Es bonificarà amb 5 € per família nombrosa (per cada inscrit).
Es bonificarà amb 5 € en famílies monoparentals.
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4.- Les bonificacions no són acumulables.
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5.- Les tarifes o preus i les bonificacions es mantindran inalterades durant tota la durada
prevista de l’activitat.
6.- Mesures COVID-19:
6.1: Aquest any, degut a les mesures extraordinàries exigides pel departament de Joventut
de la Generalitat de Catalunya per tal de fer front a la pandèmia pel COVID-19, es reduirà la
capacitat de places en els dos períodes, cada setmana del mes de juliol s’oferirà 50 places i
30 places durant el segon període al mes d’agost.

23/06/2020 SECRETARI

6.2: Es donarà prioritat als fills i filles dels pares que demostrin que treballen fora de casa:
Els tallers d’estiu, seran aquest any, una alternativa d’oci per als fills i filles, els tutors legals
dels quals, puguin acreditar que estan treballant fora de casa.
Tercer. Autoritzar a la Regidoria competent la formalització amb l’empresa contractista un
conveni marc que reguli les pràctiques del curs de monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i
Juvenil mentre sigui vigent els contracte de serveis. El conveni marc i els que se’n derivin
hauran de subjectar-se a les condicions bàsiques següents:
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L’empresa contractista, assumirà, en tant que entitat acollidora de les pràctiques del curs de
Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, els compromisos següents:



Fer participar activament els alumnes en pràctiques com a monitors i monitores
d’activitats de lleure infantil i juvenil durant el període de pràctiques.
Supervisar, certificar i avaluar les pràctiques de l’alumna per un director/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
Facilitar a les alumnes en pràctiques el projecte educatiu del centre.
Que les activitats on es desenvolupin les pràctiques compleixen amb el Decret 137/2003
de 10 de Juny, de Regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.

Quart. Atenent a l’objecte de l’activitat, l’Àrea responsable de la prestació serà la de
JOVENTUT i la Regidoria responsable serà la que es determini en el nou Cartipàs municipal
2019-2023, en funció de les delegacions competencials que s’hi estableixin.
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Les pràctiques seran en activitats continuades o intensives d'educació en el lleure fent
funcions de monitor/a i hauran de ser supervisades i avaluades per un director diplomat
en activitats de lleure infantil i juvenil que a la vegada sigui el responsable de l'activitat
i/o del centre on els alumnes hagin realitzats les pràctiques, el qual presentarà a l'Escola
de L’esplai un informe que certifiqui i avaluï les pràctiques realitzades pels alumnes.
Atès que l’Ajuntament realitza un curs de monitors/es de lleure al mes de juliol, tindrà
prioritat alhora de decidir les persones que poden realitzar les pràctiques al casal
municipal.
La realització de pràctiques no generarà en cap cas comportarà una relació laboral de
l’alumne amb l’Ajuntament de Mollerussa.
L’entitat que proposi les pràctiques, assumirà l’assegurança escolar i de responsabilitat
civil.
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8.

PRP 2020/463 RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ASSOCIACIÓ ALBA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PEL DESPLEGAMENT I
EXECUCIÓ DEL CAMP DE TREBALL “VA DE BANDOLERS!, LO PARROT DE
MOLLERUSSA”.

Manel Civís Llovera

Signatura 2 de 2

23/06/2020 SECRETARI

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Associació Alba ha proposat a l’Ajuntament de
Mollerussa la formalització d’un conveni de col·laboració relatiu al desplegament i execució
d’un camp de treball denominat “VA DE BANDOLERS! LO PARROT DE MOLLERUSSA”, que
preveu destintes accions sobre temàtica social i cultural.
Aquest Camp de Treball, acollirà durant 15 dies (entre l’11 i el 25 de juliol), ambdós inclosos
un total de 12 joves d’edats compreses entre els 14 i els 17 anys. La iniciativa, emparada
per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i gestionada per
l’Associació Alba, té com a finalitat promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania
responsable i els valors a través de la prestació de serveis en l’entorn; l’acció es presenta
com un espai educatiu de creixement personal i col·lectiu complementari i necessari a
l’educació formal, alhora que privilegiat per les característiques que proporciona el lleure per
a l’educació en valors, convivència i companyia, així com per a desenvolupar processos
educatius transformadors. En aquest sentit, el camp de treball previst per a 2020 a
Mollerussa, versarà sobre temàtica social i cultural.
Bàsicament la feina constarà en:

Elaboració d’un projecte artístic de reproducció de la llegenda teatralitzada de Lo
Parrot. Juntament amb l’entitat Mascançà, es preten crear un guió i obra de teatre amb l’objectiu
de poder transmetre la llegenda de Lo Parrot. Lúltim dia del camp de treball, els i les joves
participants faran una reproducció teatralitada de la llegenda; però a més quedarà el guió de l’obra
a disposició de les entitats culturals i de la ciutadania per tal que esdevingui un recurs més per
cuidar el llegat cultural i històric del territori.

Condicionament de la planta baixa de l’hotel a Cal Duch. Els Joves pintaran i
condicionaran la planta baixa de l’antic hotel Cal Duch, edifici històric municipal, que s’ha de
convertir en la seu d’artistes d’arts visuals del territori, per tal de crear sinergies i intercanvi
d’experiències creatives i artístiques entre els joves per tal de potenciar l’art a Mollerussa i
el Pla d’Urgell per extensió.

Primer. Autoritzar la ratificació del Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Alba, amb l’objectiu d’establir els mecanismes de col·laboració entre les institucions
indicades per tal de propiciar el desplegament i execució d’un CAMP DE TREBALL denominat
“VA DE BANDOLERS!, LO PARROT DE MOLLERUSSA”, que preveu distintes accions socials i
culturals. Aquest camp de treball acolliria, durant 15 dies (entre l’11 i el 25 de juliol, ambdós
inclosos) un total de 12 joves, d’edats compreses entre el 14 i 17 anys.
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa assumirà els compromisos següents:


Realitzar el projecte tècnic del camp de treball, amb els objectius tècnics a
desenvolupar, història de l’espai, objectius a assolir.
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Entenent, doncs, la seva procedència i a proposta de la Regidoria de Joventut, la Junta de
Govern, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
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Concretament:


Associació Alba:
Dur a terme el camp de treball i coordinar-ne la tasca organitzativa i
pedagògica.
Assumir la contractació i formació dels educadors/es que portaran a
terme el camp.
Contractar una assegurança de responsabilitat civil obligatòria per
desenvolupar aquesta activitat.
Responsabilitzar-se legalment de l’activitat.
Garantir que l’acció d’aprenentatge i servei és de qualitat per als /les
participants.



Joventut de Mollerussa:
Suport logístic, humà i material necessari.
Cessió d’un espai on dormir, menjar i dutxar-se.
Accés a les piscines municipals.
Acompanyament en tot el procés de coordinació amb les entitats.
Coordinació i suport amb l’Associació Alba en tot el procés de creació i
d’execució del camp.

Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Joventut, responsable del
seguiment del conveni i de les accions que de forma conjunta o en col·laboració amb les
altres entitats signatàries, es despleguin. Així mateix, es delega expressament a la Regidoria
de Joventut, en allò que sigui necessari, les funcions inherents a la gestió de l’activitat, que
li corresponguin en el marc del conveni, i per tant, gaudirà de la facultat de dictar actes
necessaris, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de
Govern.
9.

PRP 2020/467 APROVACIÓ I AUTORITZACIÓ PER PINTAR ELS TRES BANCS
DE LA ROTONDA ALBADA EN COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE
L’ORGULL LGTBI, 28 DE JUNY.
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Responsabilitzar-se de la part tècnica del projecte, dirigint i supervisant perquè els
objectius fixats es duguin a terme correctament. Aportar un responsable tècnic de
l’activitat que, haurà d’estar present durant les hores de realització de les tasques.
Ha d’ésser una persona qualificada i amb formació i coneixements adequats per a la
tasca que s’ha de realitzar.
Aportar els materials i les eines necessàries per a la realització de les tasques
tècniques previstes. Alhora assumirà totes aquestes despeses tècniques derivades
de les tasques.
Fer-se càrrec de l’allotjament.
Mantenir un nivell de coordinació periòdica amb el/la responsable que assigni
l’Associació Alba.
Facilitar i organitzar un mínim de tres activitats formatives per realitzar amb els i les
joves (conceptualització temàtica), així com la presentació del camp i la cloenda.
Aquestes activitats poden ser xerrades, visites o altres que ambdues parts estiguin
d’acord que compleixen aquesta finalitat.
Facilitar i organitzar un mínim de dos visites a l’entorn pròxim a la zona de
realització del camp.
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A data 21 de desembre de 2018, en el Ple Extraordinari es va aprovar el I Pla local d’igualtat
d’oportunitats de Mollerussa 2018-2023. Aquest contempla set línies estratègiques de les
quals una té com missió: aconseguir una ciutat lliure de violència masclista amb l’objectiu
d’incrementar les accions de suport, formatives i de capacitació adreçades a tota la
ciutadania i agents socials que intervenen en l'abordatge de la violència de gènere. El Pla
local recull articular les 49 accions a través de diferents espais dels quals destaquem la
Taula d’igualtat.

Manel Civís Llovera

Signatura 2 de 2

23/06/2020 SECRETARI

Per impulsar la creació de la Taula d’Igualtat, el mes d’octubre de 2018 es va convocar la
primera reunió constituïda per l’Ajuntament de Mollerussa (Regidoria d’Igualtat i Regidora de
Joventut), Comissió de Festes de Mollerussa, l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, Policia Local,
Mossos d’Esquadra, Jovent de Mollerussa, Casal Popular l’Arreu, Escoltes Cal-Met, Consell de
Participació d’Adolescents de Mollerussa, CAP del Pla d’Urgell, SIAD del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i Creu Roja Pla d’Urgell.
En aquesta primera reunió, es va proposar dissenyar i acordar el Protocol d’actuació davant
d’agressions sexistes per poder implementar-lo a la Festa Major de Mollerussa, maig de
2019, i dissenyar una campanya de sensibilització ciutadana per poder fer visible la lluita
contra la violència de gènere i la no tolerància a les discriminacions o abusos per raó de
sexe, gènere i/o diversitat.
Enguany, la Taula d’Igualtat vol donar continuïtat aquestes accions i, alhora, participar o
realitzar d’altres accions com per exemple la proposta d’iniciativa popular de pintar els bancs
ubicats a la illeta de la rotonda Albada per la reivindicació de l’orgull LBTGI.
A la vista dels antecedents exposats i atès l’interès i la conveniència apreciats, la
Regidoria de Règim intern i Igualtat, Atenció ciutadania i Turisme proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar i autoritzar pintar els tres bancs ubicats a la illeta de la rotonda
d’Albada de Mollerussa dels colors de la Bandera LGTBI per commemorar el dia
internacional de l’orgull LGBTI, 28 de juny, acció conjunta amb les entitats membres
de la Taula d’Igualtat.
Segon. Donar trasllat d’aquests acords als Serveis municipals competents per al seu
compliment i observança.

10.

PRP 2020/472
31.05.2020)

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.05.2020

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-05-2020 a 31-05-2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Tercer. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel
desplegament dels acords adoptats i per a fer-los efectius.
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Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2020 a 31-05-2020, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
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BERGA MIRANDA, Nuria

25,78 €

CARRASCAL CARRETERO, Carlos

213,64 €

FEIXAS PERERA, Marc

398,96 €

FERNANDEZ MARTOS, Enrique

116,66 €

FERNANDEZ PEREZ, David

278,74 €

GARCIA MORENO, Miriam

324,36 €

LEIVA OLLER, Abraham

116,66 €

MEGIAS VARGAS, Jose

278,74 €

MENDOZA GONZALEZ, Victor

206,46 €

OLLERO LIMAS, Eloi

278,74 €

PEIRON MAZAS, Jorge

116,66 €

PERARNAU CAPDEVILA, Carles

576,97 €

PUIG FONTANET, Dolors

77,34 €

PUIG MARTINEZ, Isabel

440,82 €

RAFAEL NAVARRO, Joaquim

478,95 €

RIVAS DELGADO, Francisco

25,78 €

SOBREVAL VALLS, Jaume

445,02 €

SOLÍS AYALA, JOSE A.

602,90 €

TUXANS MARIN, Salvador

362,12 €

VERA SANAHUJA, Carme
TOTAL ÀREA

51,56 €
5.416,86 €

Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
11.

PRP 2020/473 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334- 165-2020
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Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Habtiche, Abdelaziz, per a l’establiment
“Rouisseau coffe”, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via
pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:


De juny a setembre del 2020.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:

23/06/2020 SECRETARI

Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Habtiche, Abdelaziz
Nom comercial: Rouisseau coffe
Ubicació: C/ Mossèn Ramon Viladrich, 4, Bx. 2
Metres quadrats: canvi d’ubicació i ampliació de 12 m2
Període autoritzat: de juny a setembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-165-2020

2. Condicions generals de la llicència:
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-

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
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-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.
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-

Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1.

Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
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Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2.

Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
12.

PRP 2020/458 SOL·LICITUD P.N.T., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.681 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
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De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
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S’examina la petició presentada per Pedro Nabau Tella, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3.681 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
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Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.681

Pedro Nabau Tella

900,00

7,39

3ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
13.

PRP 2020/459 SOL·LICITUD J.M.P.P., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚM. 2.650 FILA 4ª I 2.654 FILA 4ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per José Maria Pedros Pastó, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre els nínxols núms. 2.650 fila 4ª i 2.654 fila 4ª del Cementiri
Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

2.650
2.654

Jose Maria Pedros Pastó
Jose Maria Pedros Pastó

4ª
4ª

Import
514,00
514,00

Títol
7,39
7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
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Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
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14.

PRP 2020/460 SOL·LICITUD J.LL.S., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 2.977 FILA 3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Juan Lluma Simó, vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 2.977 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.

23/06/2020 SECRETARI

Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.977

Juan Lluma Simó

879,87

7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.

Manel Civís Llovera

15.
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3ª

PRP 2020/461 SOL·LICITUD J.P.L., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOLS NÚM. 3.674 FILA 4ª, 3.678 FILA 4ª I 3.682 FILA 4ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Josefa Prieto Lopez, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre els nínxols núm. 3.674 fila 4ª, 3.678 fila 4ª i 3.682 fila 4ª del
Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.674
3.678
3.682

Josefa Prieto Lopez
Josefa Prieto Lopez
Josefa Prieto Lopez

600,00
600,00
600,00

7,39
7,39
7,39

4ª
4ª
4ª

Marc Solsona Aixala
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Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
16.

PRP 2020/462 SOL·LICITUD V.P.L., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOLS NÚM. 3.686 FILA 4ª, 3.690 FILA 4ª, 3.694 FILA 4ª I 3.698 FILA 4ª
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Victoria Prieto Lopez, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre els nínxols núm. 3.686 fila 4ª, 3.690 fila 4ª, 3.694 fila 4ª i 3.698 fila
4ª del Cementiri Municipal.

Manel Civís Llovera
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.686
3.690
3.694
3.698

Victoria
Victoria
Victoria
Victoria

600,00
600,00
600,00
600,00

7,39
7,39
7,39
7,39

Lopez
Lopez
Lopez
Lopez

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:

Marc Solsona Aixala
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Prieto
Prieto
Prieto
Prieto

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.

17.
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17.1.- PRP 2020/476 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
PÚBLICA, QUIOSC SR. F.H.A., N. EXP. 2334-152-2020.

DE

VIA

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Felipe Hernández Arribas, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics a la via pública o espai d’ús públic.
Així com també, demana 10 tanques de seguretat per a la venda de petards del dia 15 al 24
de juny de 2020.

Manel Civís Llovera

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS
Ubicació: Av. Jaume I (davant Mercadona, lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 6,00 m2
Període autoritzat: juny de 2020
Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics
N. EXP. 2334-152-2020

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.

Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.

El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 12 al

Marc Solsona Aixala
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Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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26 de juny de 2020, d’acord amb la normativa específica.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16.
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.

Manel Civís Llovera

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis
municipals als efectes oportuns.
17.2.- PRP 2020/478 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
PÚBLICA, QUIOSC SR. F.H.A., N. EXP. 2334-153-2020

DE

VIA

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. Felipe Hernández Arribas, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’una caseta per a la venda al detall de productes
pirotècnics a la via pública o espai d’ús públic.
Així com també, demana 10 tanques de seguretat per a la venda de petards del dia 15 al 24
de juny de 2020.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:

Titular peticionari: FELIPE HERNÁNDEZ ARRIBAS

Ubicació: Pl. de l’Esport, s/n (pàrquing del Camp de Futbol, lloc on indiqui la Policia
Local)

Metres quadrats: 14,40 m2

Període autoritzat: juny de 2020

Tipus: caseta per a la venda al detall de productes pirotècnics

N. EXP. 2334-153-2020

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual

Marc Solsona Aixala
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Cinquè.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas ja que no es
disposa de les tanques de seguretat durant aquests dies.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

Compliment de tota la normativa que li és d’aplicació.

Compliment de les condicions de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Lleida,
per a la venda de productes pirotècnics.

El període d’obertura de la caseta per a la venda del material pirotècnics serà del 12 al
26 de juny de 2020, d’acord amb la normativa específica.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16.
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Felipe Hernández Arribas ja que no es
disposa de les tanques de seguretat durant aquests dies.

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i set minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

20/06/2020 ALCALDE

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis
municipals als efectes oportuns.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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